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Beste ouders/verzorgers,
Koffieochtend
Afgelopen woensdag 6 juni hadden we onze laatste koffieochtend. Het thema was deze keer de evaluatie
van dit schooljaar en Houses & Labs (hierover later in deze nieuwsbrief meer). De mening van onze ouders
vinden wij heel erg belangrijk. We waren dan ook blij dat er veel ouders waren die ons Tips & Tops konden
geven. We hebben veel Tops gekregen en daar zijn we blij mee!
Punten waar ouders tevreden over zijn;
-

individuele aandacht en een luisterend oor
communicatie is super!
creatieve activiteiten zoals de Muziekdag
Parro is leuk!
Rekenmuurtje werkt goed om rekenvaardigheden omhoog te
krikken
Bewegend leren: kinderen zijn enthousiast!

Verder hebben we ook veel nieuwe ideeën gekregen zoals;
-

Meer aandacht voor Engels, liefst ook in de onderbouw
Meer werken in thema’s
Aandacht voor het schrijfonderwijs/schrijfhouding
Aandacht voor spelling

Mooie tips waar we gelijk mee aan de slag kunnen! Er waren geen zaken waar ouders ontevreden over
waren, al kregen we wel het verzoek om meesters aan te nemen. Dat zouden we zelf ook graag willen maar
dan moeten deze natuurlijk wel eerst solliciteren!

Engels in groep 1 t/m 8
We besteden in alle groepen aandacht aan Engels. In groep 1 en 2 beginnen we
met Engelse liedjes en bijvoorbeeld tellen. Vanaf groep 5 werken we met de
methode ‘Take it easy’. Deze methode werkt met een werkboek en digibordlessen
met hulp van de native speaking co-teachers.
We merken echter dat deze methode vanaf groep 5 erg pittig is voor kinderen omdat ze de basis van de
methode missen in de lagere groepen. Daarom gaan we vanaf volgend schooljaar in alle groepen werken
met de digibordlessen van ‘Take it easy’. De kinderen zijn enthousiast over Engels en wij hebben er ook zin
in!
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Privacy binnen Stichting Gearhing
Wij zijn een vooruitstrevende scholengroep. Wij zien ontwikkeling als één van de
belangrijkst opdrachten binnen het onderwijs. Dat betekent dus ook dat we de
ontwikkelingen rondom privacy erg belangrijk vinden. Als het gaat om de privacy
van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en/of medewerkers heeft
bewustwording vooral onze focus. Het afdekken van onze wettelijke
aansprakelijkheid met allerlei documenten is ook belangrijk, maar het gaat om de
bewustwording van ons handelen op dit vlak.
Functionaris Gegevensbescherming
Op dit moment zitten we dan ook volop in deze ontwikkeling. Er is een
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld binnen de scholengroep, die we
zien als een soort vertrouwenspersoon van de privacy en de persoonsgegevens.
Gaat iedereen binnen de scholengroep zorgvuldig om met privacy van gegevens en
wachtwoorden? Welke persoonsgegevens worden binnen de scholengroep
verwerkt, met welk doel en hoelang worden gegevens bewaard?
Binnenkort vindt u meer informatie en het beleidsplan op de website van Gearhing (www.gearhing.nl)

Houses & Labs
Komend schooljaar starten we met de invoering van Houses & Labs op school. Houses & Labs is een Dalton
concept en gaat over thematisch en onderzoekend leren. ‘House’ staat voor je klas; de plek waar je
instructies en begeleiding krijgt. ‘Lab’ staat voor de plek waar je onderzoek doet; dat kan binnen en buiten
de klas zijn.
We starten komend schooljaar met het thema ‘Eten’ en binnen het thema gaan
de kinderen aan de slag met de SLO kerndoelen van Mens & Samenleving,
Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd. Dat betekent dat er geen losse vakken
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie meer op het rooster staan, maar dat de
kinderen tijdens LAB-tijd werken aan een eigen onderzoeksvraag. De leerkracht
begeleidt de kinderen bij het stellen van een goede vraag, het maken van een
onderzoeksopzet en het vergaren van kennis & vaardigheden.
Annemarie Wenke begeleidt onze school in de Daltonontwikkeling en zij heeft ervaring met de invoering
van Houses & Labs op andere Daltonscholen. Afgelopen jaar hebben Sytske en Elly een pilot gedraaid onder
begeleiding van Annemarie Wenke voor de afronding van hun Dalton opleiding. De resultaten van de pilot
waren heel positief! De kinderen waren enthousiast en wilden nog weken over de planeten blijven werken
en de leerkrachten werden geïnspireerd door de kinderen. We houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen!
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Kanjertraining
Eind mei kwam het bericht naar buiten dat de Kanjertraining niet effectief blijkt
te zijn als anti-pestmethode. Wij gebruiken de methode nu een aantal jaren
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school. Hoewel de methode
breder is dan alleen een anti-pestmethode, waren we toch wel geschrokken van
de uitkomst van het onderzoek.
We hebben de Kanjertraining om een reactie gevraagd en zij hebben dit op hun
website gedaan.
https://www.kanjertraining.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=vi
ew&mailid=72&key=9CCa6o3y&subid=1427-5s90CYyQyDBhfx&tmpl=component

Het blijkt dat de onderzoeksresultaten een stuk genuanceerder zijn dan de
krantenkoppen suggereren. Maar het effect op pesten door het gebruik van de
Kanjertraining is niet aangetoond. Op andere onderwerpen is er wel bewijs.
Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op
welbevinden en zelfwaardering. Wat we als school een groot voordeel vinden is dat alle kinderen en
leerkrachten ‘dezelfde taal’ spreken. Iedereen kent de Kanjerpetten. Wanneer er onenigheid is, kan daar
op een mooie manier met elkaar over gepraat worden! De Kanjertraining neemt de bevindingen uit het
onderzoek mee in de verbetering van de methode. Op school volgt Rixt Bootsma de opleiding voor
Kanjercoördinator. Zij werkt zowel preventief als curatief met het team om het pedagogisch klimaat op
school goed te houden.

Schoolreisjes
Gisteren zijn de groepen 3 t/m 6 in een dubbeldekker bus naar Emmen
gereden. Daar hebben ze een fantastische dag gehad tussen de dieren in
Wildlands. Vandaag zijn groep 7 en 8 op de fiets vertrokken naar Terhorne. Daar
gaan ze 3 dagen genieten in Kameleondorp. Morgen gaan groep 1 en 2 samen
naar Kleurrijk in Oudemirdum. Wat een plezier!!

Belangrijke data komende periode
Datum
Dinsdag 10 en donderdag 12 juli
Dinsdag 17 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli

Met vriendelijke groet,
Team ‘t Hazzeleger

Activiteit
Portfoliogesprekken (opgeven via Parro)
Afscheidsfeestje van groep 8
Laatste schooldag
Start van de zomervakantie, alle kinderen VRIJ

